
A  telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő 
és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés 

szabályairól szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet értelmében:

3.§.(1) Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari 
tevékenység  megkezdését  megelőzően  a  3.  mellékletben  meghatározott  adattartalmú 
formanyomtatványon  köteles  a  telep  fekvése  szerint  illetékes,  a  települési  önkormányzatok 
többcélú  kistérségi  társulásáról  szóló  törvényben  meghatározott  kistérség  székhelye  szerinti 
települési, Budapesten a kerületi önkormányzat  jegyzőjénél (a továbbiakban: jegyző) írásban 
bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.
(2) A telepengedély kiadására irányuló kérelmet a 4. mellékletben meghatározott adattartalmú 
formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.”

A telepengedély kiadására irányuló  kérelmet,  illetve a tevékenység bejelentését  Aszód Város 
Polgármesteri Hivatalában, a jegyzőhöz kell benyújtani, az alábbi adattartalommal. 

3. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés kötelező 
adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve:
1.2. székhelye:
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:

II. Telep adatai
1. Telep
1.1. tulajdonosa:
1.2. címe:
1.3. helyrajzi száma:
1.4. használatának jogcíme
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
b)  külön jogszabály alapján hatósági  felügyelet  alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló 

tartályt: Igen / Nem
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
d)  legalább  50  kVA  beépített  összteljesítményű,  0,4  kV,  vagy  nagyobb  feszültségű  villamos  berendezést, 

rendszert: Igen ( Nem
e)  nem  közforgalmú  üzemanyagtöltő  állomáson  cseppfolyós  vagy  cseppfolyósított,  illetve  sűrítettgáz-

üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem
4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

III. Csatolt okiratok:
1.  nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére  (bérlet  stb.)  vonatkozó 

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló 

okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője)



4. melléklet a 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelethez

A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló 
kérelem kötelező adattartalma

I. Az ipari tevékenység végzőjének adatai
1. Az ipari tevékenység végzőjének
1.1. neve:
1.2. székhelye:
1.3. cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:

II. Telep adatai
1. Telep
1.1. tulajdonosa:
1.2. címe:
1.3. helyrajzi száma:
1.4. használatának jogcíme
2. Telepen folytatni kívánt ipari tevékenység(ek):
3. Használnak-e a telepen az ipari tevékenységgel összefüggésben
a) külön jogszabály alapján hatósági felügyelet alá tartozó nyomástartó berendezést: Igen / Nem
b)  külön jogszabály alapján hatósági  felügyelet  alá tartozó éghető vagy veszélyes folyadék tárolására szolgáló 

tartályt: Igen / Nem
c) ipari vagy mezőgazdasági gázfogyasztó készüléket: Igen / Nem
d) legalább 50 kVA beépített összteljesítményű, 0,4 kV vagy nagyobb feszültségű villamos berendezést, rendszert: 

Igen / Nem
e)  nem  közforgalmú  üzemanyagtöltő  állomáson  cseppfolyós  vagy  cseppfolyósított,  illetve  sűrítettgáz-

üzemanyagtöltő-berendezést: Igen / Nem
4. Telep üzemeltetésének időtartama, műszakonként a napi munkavégzés idejének megjelölésével:

III. Csatolt okiratok:
1. a telep helyszínrajza
2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére  (bérlet  stb.)  vonatkozó 

igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló 

okirat

IV. Keltezés, a bejelentő aláírása (bélyegzője) a kérelmező aláírása (bélyegzője)


